
Malostranske
novinynnnnnn

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku r. 2009. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 6/roč. IV
červen 2012

 redakce@malostranSkenoviny.eu      tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578      www.maloStranSkenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami
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KONEČNĚ VŠECH 7. DÍLŮ NA JEDNOM MÍSTĚ

7divů

PÁTRACÍ HRA PRO 
CELOU RODINU 

STR. 6 a 7

Zemřel 
pan 

Houška 

Dne 6. května vydechl napo-
sled nejstarší Malostraňák, 

redaktor Malostranských no-
vin, vynikající rytec a skvělý 
člověk Jindřich Houška. Bylo 

mu 97 let. Více str. 4

Malostranské nám. 21

Zde muže být 
váš inzerát!

Akce v červnu 
10% SLEVA

Volejte hned:

777 556 578

Baráčnická rychta, 
Tržiště 23
Tradiční česká kuchyně, denní 
menu od 99 Kč. Svijany. Plzeň 
12° 0,5 l za 39 Kč. Babiččina 
husí játra za 90 Kč. Kulturní 
akce - divadla, koncerty. 
www.baracnickarychta.cz 

Redakce 
Malostranských novin
shání prostor na Malé Straně,
kde by mohla mít kancelář

Tel.: 775 949 557

Zveme vás na úspěšný 
politicko - satirický kabaret

Blonďatá 
bestie II
Kdy: 14., 19., 26. a 28. 

června 
od 22 hodin

Kde: Baráčnická rychta, 
Tržiště 23, Malá Strana
Plakát najdete v těchto 

novinách na str. 12
www.baracnickarychta.cz

Přijďte na
Baráčnickou 

rychtu!

EXKLUZIVNĚ
Pro Malostranské 

a Staroměstské noviny 
nakreslil legendární 

Marko Čermák



23 °C
ČERVEN: Zas budou padat 
teplotní rekordy jako mou-
chy. Noste černé brýle! 

   Úvodník

2  Zpravy

Ondřej 
Höppner,

Důležité 
telefony

Číslo měsíce
Ve věku 97 let 
zemřel pan Jindřich 
Houška, nejstarší 
Malostraňák.

   Úvodník

Císlo měsíceCíslo měsíce

Obecné informace:...................11 88 
Policie:..........................................158 
Záchranka: ....................................155 
Hasiči:..........................................150 
Policie ČR (Malá Strana), služba 
24 hodin denně:...........974 851 730 
Vedoucí:.......................974 851 731 
Městská policie odd. Malá Strana, 
Letenská 23:......................257 533 117 

telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

inzerce

Počasí 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto
noviny sami. Články 
posílejte na adresu:
noviny sami. Články noviny sami. Články 

97 
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557

Šach mat

N            edávno se při návště-
vě katakomb s mu- 
miemi kapucínů pod 

kostelem Panny Marie Vítěz-
né někdo zeptal pana Houš-
ky, jaký by chtěl mít epitaf.
Možná si myslel, že ho zasko-
čí. Taková otázka mezi rakve-
mi a mumiemi!
Ale kdepak s takovou na pana 
Houšku, vtipálka a zručného 
šachistu! „Na hrobě chci mít 
nápis: Šach mat!“ odpově-
děl bez váhání. 
Tehdy jsem se tomu smál, ale 
když o tom teď píšu, běhá mi 
mráz po zádech.
Pan Houška, který tak rád vy-
řezával šachové figurky,  před 
pár dny zemřel. 
Na parte, které teď leží ve-
dle mě na stole, má epitaf: 
„Šach mat“.

Krásné přátelství pana 
Kubíčka a malého Petra

Kampa - Pan Zdeněk Ku-
bíček (65 let) se vzorně 
stará o úklid na Kampě již 
sedm let. V poslední době 
mu pravidelně s úklidem 
dětského hřiště na Kampě 
pomáhá jeho kamarád Petr 
Perlík (9 let), který bydlí na 
Malé Straně. 
„Petr je prima kluk, je dob-
rý pracant a skvělý kama-
rád,“ řekl MN pan Zdeněk 
a dodal: „Teď v létě je prá-
ce příjemnější než v zimě, 
kdy se za mrazů ohřívám 
na záchodech u hřiště. Po-
třebovali bychom tady na 
Kampě nějaké malé záze-
mí.“ Dětské hřiště je denně 
otevřeno od 8 do 19 hodin.

Dobrý den, Jsem pravidel-
ným čtenářem Malnovin 
(pardon za tu zkratku) a rov- 
něž na Malé Straně byd-
lím. Malá výřata v dubno-
vém čísle vypadají vskutku 
mile. Líbila by se vám, vá-
žená redakce, jména: Pan-
krác, Servác, Bonifác?

Jan Václav Čep
Redakce: Jména rádi 
předáme panu Pavlišovi  
z Vojanových sadů.
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PAN Kubíček si pochvaluje, že je jeho kamarád Petr pracant.

Starají se spolu o dětské hřiště na Kampě

Mikulandská - Základní 
škola Brána jazyků, do kte-
ré chodí mnoho dětí z Malé  
Strany, se má od 1. září 
2013 stěhovat na Uhelný 
trh.
Podle radnice Prahy 1 jde  
o dočasné opatření, které 
se týká jen II. stupně. „Bu-
dova v Mikulandské potře-

buje opravu,“ nechala se 
slyšet Karolina Polverini, 
která má na radnici Prahy 1 
na starosti školství.
Rodiče dětí ze školy Brána 
jazyků ale mají obavy, že by 
mohlo jít o likvidační krok, 
že je stěhování jen zámin-
ka. O budovu má údajně 
zájem První obnovené reál- 

né gymnázium, v jehož če- 
le sedí syn prezidenta Vác-
lava Klause.
ZŠ Brána jazyků má vyni-
kající úspěchy při výuce 
cizích řečí.
V budově učil čestinu Jan 
Neruda a matematiku a fy-
ziku Josef Hašek, otec  spi-
sovatele Jaroslava Haška.

ZŠ Brána jazyků se má stěhovat
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Malostranské 
ozvěny

Sv. Vít: Zvonilo 
všech sedm

Recept dle 
Dobromily

Bílá polívka s rejží
Ovař čtvrt libry přebrané  
a vařící vodou dobře vypra-
né rejže v dobré hovězí po-
lívce, pak ji utři s kouskem 
čerstvého nového másla  
a se třemi žloutky...

Ta to umí osolit!

www.protivanek.cz

Hradčany - Areálem Praž- 
ského hradu se neslo dne 
12. května nejsilnější zvo-
nění od roku 1916. Tři nové 
zvony Dominik, Maria a Je-  
žíš doplnily počet zvonů v ka-
tedrále na původních sedm.

Otázka: Kde byste 
strávili 2 roky prázdnin?

„Někde u moře, 
kde není žádný 
odsud uprchlý 

gangster.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Cestováním se 
svými nejbližšími   
a s přestávkami 
na chaloupce.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Barbora 
Nerudová

Pamětnice, 
matka básníka

 „Já a moje kočka 
Mitzi už máme 

prázdniny 217 let. 
Jawohl!“

Žhavá anketa Malostranských novin

Alena
Kopecká
KC Kampa

„Být někde 
dva roky? 
To jedině 

na Kampě!“

„S Fíkem, Shrekem, 
pejskem a kočičkou, 
s Josefem Čapkem, 
krtečkem, s celou 

rodinou a kamará-
dy u moře.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„V balóně s Ing. 
Olivou, abych se na 
vše, co mám před 
sebou, mohl dívat 

s nadhledem.“

Dopis 



inzerce

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Inzerujte v Malostranských novinách: 
Náklad je 10 tisíc výtisků měsíčně, no-
viny čte 30 tisíc lidí, mají největší místní 
odezvu v zemi. Inzerci lze odepsat  z daní. 
Děkujeme. Volejte tel. č.: 777 556 578.

Malý oznamovatel

Jak čarodějnice 
čarovaly na Kampě
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SEXY DÍVKA 

DÍVKA S KVĚTY 
A DIVNÝMI VLASY

Klára z Pohořelce při pokusu 
o opylování silou vůle

Budiž 
pyl!
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PRŮVOD na Karlově mostě. LIDÍ přišlo tak dva tisíce.

VELMI pěkné kostýmy děsily kolemjdoucí.

OHEŇ pravdy.

Malá Strana - Po-
slední dubnový den 
patřil už tradičně Ma-
lostranským čaroděj-
nicím.
Průvod putoval Malou 
Stranou přes Karlův 
most na ostrov Kam-
pa, kde byla rituálně 
spálena figurína čaro-
dějnice. Samozřejmě 
za bedlivého dozoru 
hasičů, kteří také uva-
řili kuřecí polévku.  

Lidí je rok od roku víc a taky delší fronty

Nová kavárna na Malé Straně

Nosticova 8 (U Werichovy vily) 

Lahodná káva, 
houpací kůň, 
pastelky, tousty, 
víno, hermelín
www.59cafebar.cz

Inzeráty do 
Malostr. novin 
Volejte hned tel. číslo: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

AKCE PRO ŽÁKY 
A STUDENTY 

V DEN 
VYSVĚDČENÍ
Milí žáci a studenti,

po předložení zákaznické 
karty a vysvědčení či indexu               

s úspěšným dokončením     
školního roku od nás jako     
dárek dostanete zdarma

 zmrzlinu Magnum Almond 
nebo Magnum Classic .*

Tým prodejny 
Vacek Bio-Market

*Akce platí v den vysvědčení pro žáky a studenty do 26 let, kteří 
jsou držitelé zákaznické karty Vacek Bio-Market. V případě vyprodání 
zásob změna druhu zmrzliny vyhrazena.
*Pro reparátníky platí stejné podmínky v den úspěšného složení reparátu.



4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

Novinky z místních podniku
Volejte telefonní číslo 777 556 578

Sbohem, pane Houško!
Smrt mu dala šach mat, teď se hraje odveta

Uvádíme ukázku první-
ho rozhovoru, který pan 
Houška poskytl Malo-
strankým novinám v ro- 
ce 2009.
MN: Pane Houško, proč má 
Malá Strana takové kouzlo?
JH: Je to tím, že je to úzký, 
semknutý úsek Prahy, kde 
lidi žijí společensky spolu. 
Pro to kouzlo zůstávám Malé 
Straně věrný.

MN: Na co rád ze svého dět-
ství vzpomínáte?
JH: Jak pod Karlovým mos-
tem sedí ženský na štokrlát-
kách a povídají si. Jak si kvů-
li nám páter vykasal kutnu  
a honil nás, protože jsme mu 
chodili do Strahovské zahra-
dy na ovoce. 
MN: Kde jste jako malý kluk 
bydlel?
JH: Na Jánském vršku. Vy-

chovávala mě maminka, ta-
tínek od nás odešel za jinou 
ženskou. Máma pracovala  
v tiskárně Pražanka, kde 
tiskli červenou knihovnu, jak 
si vzala chudá bohatého, víte. 
Byl jsem u děvčat v kurzu, 
protože jsem jim ty knížky  
o lásce půjčoval.
Po tomto rozhovoru začal 
pan Houška pracovat pro 
MN jako redaktor.

Černá čára 
na zdi, bílá 

vedle ní

Černá čára na zdi, 
bílá vedle ní,

vždyť jsi nebyl první, 
nejsi poslední.

Nebudu si přece 
s tebou kazit pleť.

Černá čára, bílá čára, 
popsaná je zeď.

Oblíbená píseň pana 
Houšky,  kterou rád  
a často zpíval, byť již 
silně nahluchlý. 
Do dějin vešly jeho vystou-
pení na bálech Malostran-
ských novin, kdy zpíval za 
doprovodu akordeonu paní 
Puldové. Píseň Černá čára 
na zdi, bílá vedle ní  je z ka- 
baretu Červená sedma. 
Pan Houška se ji naučil 
od svého mistra kovorytce 
pana Podivína, který psal 
pro kabaret texty.

Titulní strana Malostran-
ských novin z června 2010.

Jindřich Houška, nejstar-
ší Malostraňák a skvě-
lý šachista, zemřel tiše  
v neděli 6. května 2012 ve 
věku nedožitých 98 let.
Byl také zřejmě nejstar-
ším redaktorem a rytcem 
na světě.
Poslední rozloučení se 
konalo v pátek dne 18. 
května 2012 v 11 h v kos-
tele sv. Václava na sta-
rém Proseku. Mše za ze-
mřelého pana Jindřicha 
Houšku se uskuteční ve 
středu 27. června v 18 h 
v kostele Panny Marie Ví-
tězné (Pražské Jezulátko)  
v Karmelitské ulici na 
Malé Straně.

PAN Houška při své slavné produkci na bále Malostranských novin v roce 2010.

SEDMILETÝ Jindřich v základní škole v Josefské. Vpravo v boxerském klubu Jan Žižka.

V TRIČKU Malostr. novin

RAKEV v kostele sv. Václava

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ ESEMESKY
NÁVOD: Napište esemesku: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Koupím velkou půdu či byt 
na Malé Straně s výhledem na 
Pražský hrad. Bez RK. Tel.: 
605 216 143.
●Nabízím kompletní zpra-
covaní a vedení účetnictví, 
daní a mezd, zastupovaní na 
úřadech. Tel.: 775 654 906, e-
-mail: v.kadubec@email.cz
●Kdo mi uplete černý svetr           
s rolákem? Obyčejný, hladký. 
Dobře zaplatím. Děkuji. Tel.: 
777 043 665.
●Angličtina s českou lektor-
kou. Konverzace, gramatika, 
začátečníci. Tel.: 608 962 066.

●Čistírna, prádelna, mandl, 
opravy oděvů ve Všehrdově. 
Tel.: 603 309 493.
●Hledám 2 malé byty za byt 
150 m2, 4 pokoje, kuchyně, 
komora a terasa. Újezd. Tel.: 732 
770 273, 721 410 114, a.martinko-
va@volny.cz
●Prodám Peršan modrý,          
v rozích a uprostřed barevný 
vzor, 2,60 krát 2,60 m. 30 let 
starý,  dobrý stav.  Tel.: 777 
556 578.
●Emeritní ředitel autoškoly 
dává soukromé hodiny zdo-
konalovacích jízd v osobním 

automobilu. Tel.: 604 678 230 
nebo pište na e-mail:autokon-
dice@seznam.cz
●Koupím byt na Malé Straně 
nebo na nábřeží do 100 m2. 
Solidní jednání. Zároveň na-
bízím zajištění spokojeného 
stáří v Hluboké nad Vltavou. 
Tel.: 723 802 889.
●Pronajmu zrekonstruo-
vaný byt na Kampě, 2 + 1, 50 
m2, 1. kat., 2. p., krb, předza-
hrádka a výhled na Vltavu. Bez 
RK. Tel.: 602 309 956, 777 774 
378, e-mail: romana.luxova@
volny.cz

Baráčnická rychta, Tržiště 23
Tradiční česká kuchyně, denní menu od 99 Kč. Plzeň 12° 
0,5 l za 39 Kč. Svijany. Babiččina husí játra za 90 Kč. Kul-
turní akce - divadla, koncerty. www.baracnickarychta.cz 

U Dvou Srdcí, U Lužického semináře 38
Česká i mezinárodní kuchyně. Selská bramboračka 
v rozpečeném chlebovém bochníku za 89 Kč. 
Otevřeno denně 11. 30 - 23 h. www.udvousrdci.cz

Tři století, Míšeňská 4/70
Café-restaurant s vodní oázou. Hříbkový krém za 
59 Kč, guláš Ferdinand a variace knedlíků za 169 
Kč. Krb a salonek. www.tristoleti.cz
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Zpráavy



 5Zpráavy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
Radniční ZpRavodajRadniční ZpRavodaj

STŘELECKÝ ostrov

Klárov - Během úterního 
odpoledne dne 8. května 
patřil Klárov vzpomínkám 
na II. světovou válku, na 
její konec v pražských uli-
cích a na hrdiny, kteří po-

Stručné zprávy 
z radnice

ložili své životy za svobodu. 
Od konce války letos uply-
nulo 67 let. 
Střelecký ostrov - Opra-
vy ostrova by měly začít na 
podzim, celkem budou stát 
90 milionů korun. Chystá se 
vybudování dvou dětských 
hřišť, oprava cest a výmě-
na osvětlení. V parku prý 
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Pracovník 
měsíce

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

tisková mluvčí mč praha 1

Tatiana
Kunštátová 

V poslední době ji nejvíce 
zaměstnává ulice Ve Smeč-
kách, kde dává pokutu za 
pokutou za nepovolenou re-
klamu a erotické služby. Její 
kontroly jsou postrachem 
podnikatelů, kteří nedodr-
žují pravidla.  -VB-

Vedoucí 
Živnostenského 
odboru

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

ČERVEN

Chcete udělat radost kole-
govi z práce? Pošlete jeho 
nominaci do této rubriky!

posta@praha1.cz

Navalis, oslavy 
velkého Jana N.

přibudou toalety, lavičky  
a odpadkové koše, restau-
rátoři opraví schody z mos-
tu Legií. Výraznou polož-
kou v rozpočtu bude výtah 
pro vozíčkáře. 
Hotovo by mělo být v létě 
příštího roku. Ostrov patří 
z větší částí Městské části 
Praha 1.

PŘI OSLAVÁCH sice pršlo, ale hvězdy nad Hradem byly vidět pořád.

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Dům pivnice na fotce vlevo je zcela zakrytý stromy. Jinak se nezměnilo skoro nic. 

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

1920 2012
Maltézské náměstí, Malá Strana

Kde to je

Praha 1 - Tělovýchovná 
jednota Sokol slaví 150. 
výročí založení. V jejích 
řadách si zacvičily miliony. 
Vyvrcholením oslav bude 
XV. všesokolský slet kona-
ný ve dnech 1. až 6. červen-
ce v Praze.

Sokol už krouží 
150 let

Zakladatelé Tyrš a Fügner

JAN  Nepomucký superstar

Stovky lidí se i přes nepříz-
nivé deštivé počasí připojily 
ke slavnostnímu procesí, 
které vyšlo dne 15. května  
v úterý večer z chrámu sva-
tého Víta na Karlův most. 
V katedrále pražský arci-

biskup Dominik Duka od-
sloužil mši za Jana Nepo-
muckého, patrona lodníků 
a plavců.
Krátce po osmé hodině ve-
černí odstartoval v rámci 
slavností Navalis závod 

regaty dračích lodí. Pro-
gram vyvrcholil barokním 
koncertem a slavnostním 
ohňostrojem v pozdních 
večerních hodinách. Oslavy 
zakončila dne 20. května 
mše svatá v poutním kos-

tele sv. Jana Nepomuckého  
v západočeském Nepomuku.

Víte, že...
Jana Nepomuckého mučil 

král Václav IV. osobně.
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I. díl: Kde je Záhadný strom gingko?

Třináctka se vydala hledat le-
gendami opředený strom ging-

ko. Hledaný strom, kterému se 
česky říká jinan dvoulaločný,  

roste za vysokou zdí poblíž ulič-
ky Ve Stínadlech. ÚKOL: Víte, 

v jaké ulici roste gingko  
z pražských Stínadel?

II. díl: nezdařená schůzka u kola

Na Kampě si dala trojice ze Tři-
náctky sraz u mlýnského kola na

můstku přes Čertovku. Všichni 
dorazili na smluvené místo, ale 

přesto se nesešli. Mirek s Han-
kou čekali na Filipa marně. Ten 

však prý na smluveném místě 
byl. ÚKOL: Jak je to možné?

III. díl: tajemná socha na nároží

Při toulkách starou Prahou za-
mířila Třináctka přes Anenské 

náměstí a Zlatou ulici do Lilio-
vé. Na „téčku“ těchto ulic chrání 

nároží jednoho domu zvláštní
patník. ÚKOL: Jak se této ka-

menné soše říká: Mrzout, 
Bručoun nebo Hrubián?

Příjemnou 
zábavu 
všem přeje

EXKLUZIVNĚ PRO MALOSTRANSKÉ NOVINY 
Pan Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů. 
Námět a scénář: Slávek Janov

staropražských uliček
divů7

Velká soutěžní hra Malostranských novin, 
Staroměstských novin a Nadačního fondu KampaNula. 

E-mailová adresa: hra7divu@
seznam.cz, nebo zašlete na adre-
su spolupořadatele hry - Akade-
mie Jaroslava Foglara, Bože-
tická 3397/6, 143 00 Praha 12 
- Modřany.

Čtvrtek 14. června od 17 hodin na 
nádvoří Náprstkova muzea. Přijde  
i kreslíř Marko Čermák. Od 18 ho- 
din budou hrát a zpívat členové hu-
dební skupiny Paběrky.

Finálové klání JAK NA TO: Šanci zapojit se 
do hry ve speciálním „blesko-
vém“ kole teď mají čtenáři, kteří 
dosud stáli stranou. Vytvořte  
s kamarády pátrací tým (měl 
by mít 3 – 10 členů), vydejte se 

do ulic a odpovězte na soutěžní 
otázky podle jednotlivých komik-
sových příběhů. Odpovědi za- 
šlete nejpozději do 10. června, 
budete zařazeni do slosování  
o kolekci pěkných cen.

Vyhlášení výsledků celoroční hry „ 7 divů staropražských uliček“  se koná ve spolupráci s Národním muzeem - Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur



7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

IV. díl: jak třináctka učila tlouštíka hubnout

V ulici U Lužického semináře 
se vedoucí pátracího týmu Tři-

náctka Mirek zastavil u uzoun-
kého průchodu mezi dvěma 

starobylými domy. U uličky byl 
semafor. ÚKOL: Objevte tuto 

uličku a změřte její šířku  
v nejužším místě! 

V. díl: dvě sochy, které nemají tělo

Mirek zavedl Třináctku na plácek 
u Španělské synagogy v hloubi 

Starého Města. Je tam socha 
Franze Kafky sedící na rame-

nou postavě, která nemá tělo. 
Pak šli bruslit na Ovocný trh. 

ÚKOL: Kde je na Starém Městě 
další socha, která nemá tělo?

VI. díl: Tlouštík kulička objevuje gordický uzel

ÚKOL: Uzel vyfoťte nebo na-
kreslete. Doma se pak uzel 

pokuste uvázat z provázků. 
Správně uvázaný uzel vlož-

te do obálky, kterou označí-
te jménem (číslem) vašeho 

pátracího týmu. Obálku po-
šlete na známou adresu. 

VII. díl: Kde je místo vylodění obou lodí?

Na schůzku Třináctky přinesl 
Mirek dva obrázky z dílny slav-

ného kreslíře našeho komiksu 
Marko Čermáka. ÚKOL: Objev-

te místo, kde Marko Čermák 
oba obrázky namaloval, vy-

foťte ho a obrázek nám po-
šlete.
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Příběhy domu Hradčan

Skladatel, syn pekaře. Jeho nej-
slavnější operetou je „Rose Ma-
rie“. V domě bydlel v době studií 
i se sestrou Zdenou, která tu poz-
ději žila s Karlem Hašlerem. 

Rudolf Friml

Rudolf Friml 
* 2. 12. 1879 Praha  
† 12. 11. 1972 Los Angeles

Nový Svět 5
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antonie 
nedošinská

herečka

eduard 
hofman 
animátor

ČERVEN

902 11 30
MN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

● Josef Václav Myslbek 
*20. 6. 1848, Praha 
† 2. 6. 1922, Praha 
Nejvýznamnější český so-
chař přelomu 19. a 20. sto-
letí.

● Eduard Hofman 
*16. 5. 1914, Krakov 
† 11. 6. 1987, Praha 
Tvůrce animovaných filmů 
zejména pro děti.

● Theodor Pištěk 
*13. 6. 1895, Praha 
† 5. 8. 1960, Mukařov
Divadelní a filmový herec, 
dosud nepřekonaný v po-
čtu filmových rolí.

● Antonie Nedošinská 
*26. 6. 1885, Praha 
† 17. 7. 1950, Poděbrady
Nejoblíbenější česká, fil-
mová maminka.

● Vlasta Průchová 
*12. 7. 1926, Ružomberok 
† 16. 6. 2006, Praha
Jazzová zpěvačka, matka 
skladatele a hudebníka 
Jana Hammera.

● Marie Pujmanová 
*8. 6. 1893, Praha 
† 19. 5. 1958, Praha
Spisovatelka a novinářka, 
národní umělkyně, v 50. le-
tech byla jednou z hlavních 
propagátorek politických 
procesů.

● Jan Brokoff 
* 23. 6. 1652, Uhry 
† 1718, Praha
Barokní sochař a řezbář, 
jeho nejznámějším dílem je 
socha svatého Jana Nepo-
muckého na Karlově mostě 
z r. 1683.

theodor
pištěk
herec

vlasta 
průchová

zpěvačka

Nadační fond
Charitativní projekt za podpory Malostranských novin

KampaNula
Charitativní projekt za podpory Malostranských novin

 Hmalostranskenoviny.eukenoviny.eu

KampaNula za 
oživení Prahy 1

Oslovili nás někteří lidé 
z Prahy 1, hospodští, ob-
chodníci i kavárníci. 
Rádi by i s majiteli domů 
a s dalšími přáteli udělali 
Malou Stranu i Staré Měs-
to ještě přátelštější pro 
občany zde bydlící i pro 
všechny ostatní, kteří mají 
tuto lokalitu rádi. Navrhují 
pořádat drobné akce v uli-
cích - kulturní, prodejní, 
občerstvovací na více mís-
tech než dosud.
O tomto se začalo mluvit  
i na schůzi SOPMSH, kde 
se také sbírají podněty. Je 
třeba spojit síly. Navrhuje-

me udělat anketu na toto 
téma a zeptat se známých 
a oblíbených občanů, vá-
žených osobností i obyčej-
ných lidiček, jejichž názorů 
si lidi zde bydlící váží...
KampaNula může pomoci 
společně s dalšími (SOPM-
SH, KC Kampa, Městskou 
policií...) vytvořit diskusní 
fórum v novinách i na seš- 
lostech občanů a postupně 
najít další Nápadníky k vy-
lepšení občanského života 
a tím samozřejmě genia 
loci Prahy 1.  

MUDr. Jiří Kučera

Kalendárium 
Malé Strany

Vaše advokátní poradna

Je láhev vína úplatek?
OTÁZKA: Jsou úplatek jen 
peníze, nebo třeba i láhev 
vína? Jaký je za úplácení 
trest? P.K. Malá Strana 
ODPOVĚĎ: Trestní zá-
kon podrobně rozebírá 
několik způsobů uplátkář-
ství v § 331 až 334. Úpla-
tek jako takový nemusí 
být pouze v peněžní formě, 

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
Avokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác Tyršova 
domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail: krobovahasova 
@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

JUDr. Monika Krobová - Hášová

může jím být i jiné zvýhod-
nění, na které by uplácený 
neměl jinak nárok. Úplatek 
je vždy finančně ohodno-
cen znalcem a podle něho 
hrozí pachateli trest odnětí 
svobody až do 12 let věze-
ní. Trestně stíhán je každý, 
kdo úplatek dává, i ten, kdo 
ho přijme.

Občanské sdružení Kampa-
Nula zahájilo ve středu 16. 
května 2012 v podvečer 
nový projekt pravidelných 
osvětových akcí. 
Na programu první učené 
toulky byla přednáška 
MUDr. Jana Sedmíka  (his-
torik, Nápadník KampaNu-
ly, staroměstský rehabili-
tační lékař). Téma: Historie 
prostituce v Praze od stře-
dověku - Nevěstince  Men-
šího  Města.
V 17 hodin se sešlo asi 30 
zájemců v hostinci U Magis-
tra Kelly na Jánském vršku. 
Následovala vycházka Bře-
tislavovou, dříve „uličkou 
lásky“, přes Lázeňskou, kde 
byl již od roku 1276 první 
a největší „lázeňský“ dům. 
Dále se pokračovalo do ulice  

U Lužického semináře, (zde 
U Dvou Srdcí  zabili Anežku 
Bémovou). 
Diskuse byla živá cestou  
i v Kavárně Čas, kde vystou-
pila skupina „Starý časy“ ze 
Studia HaF. 
Staropražské písně zpívaly 
Jamajka Koblicová (dříve 
Hudba Praha) a Hana Fran-
cová, která hrála na harmo-
niku a pak v Šatlavě (pod 
Juditinou vě- ží) na docela 
dobrý piáno!
Dobrovolné vstupné při-
neslo 1500 Kč na podporu 
činnosti Hry a Fantazie - 
studia HaF z Ostrovní 16. 
II. Učená toulka Histo-
rie a mystika Klemen-
tina (Dr. Julius Hůlek)                       
byla ve středu 30. květ-
na.                               (kuc)

UČENÉ 
TOULKY Nevěstince Menšího Města

DR. Sedmík přednáší před bývalým hampejzem v Lázeňské. 

Čtvrtek 14. června 
od 17 hodin na nádvoří 

Náprstkova muzea. Přijde 
i kreslíř Marko Čermák. 
Od 18 hodin budou hrát 

a zpívat členové hudební 
skupiny Paběrky.

Finálové klání 
pátrací hry 7 divů 

staropražských uliček
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Dopisy a komentáře
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky 

na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.
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NAIVNÍ NEVĚSTA. „Proč se tak červenáš, Janičko?“ „Všechny příbory jsou po dvanácti, 
tak mám strach, že budu muset mít dvanáct dětí.“ 

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

emřel pan Houška.  
V devadesáti sedmi 
letech se to stane 

málokomu. 
Muž to byl veselý, a co 
je záviděníhodné, do po-
sledních chvil při smys-
lech. 
Pokud se nenajde něja-
ká mimořádná skuteč-
nost, spojená s jeho oso-
bou, dá se předpokládat, 
že mu nikdo pomník 
nepostaví. Jako ostatně 
drtivé většině z nás. 
Nemusí nás to ale mr-
zet. Prostě patříme mezi 
ty, co přeneseně tvoří 
svými životy pomníkům 
podstavce. 
Že je to málo? Tak si 
tedy představme so-
chařská díla, zvěčňující 
velikány naší historie, 
bez svých piedestalů.  
Například socha svatého 
Václava z Václavského 

Glosa
Zemřel 

pan Houška

náměstí. Bez žulového 
monstra připomíná jízd-
ního policistu rozhánějí-
cího anarchisty. 
Jan Hus na Staromá-
ku, jen tak pod orlojem, 
zase zkoprnělého turis-
tu, co zrovna přišel o pe-
něženku. 
A Karel Hynek Mácha 
na Petříně?  Opřen, chu-
dák, jenom o strom vy-
padá, jako když má zrov-
na vyhřezlou plotýnku  
a hrozně ho to bolí.
Tak nějak podobně by 
dopadly všechny pomní-
ky bez svých podstavců. 
A to že v Čechách sta-
víme sochy rychle  
a kde komu. O co rych-
leji pomníky stavíme, 
o to raději je zase také 
bouráme. 
Je pro nás obyčejné po-
těšitelné, že jsou časté 
případy, kdy sochy pa-
dají, ale jejich podstavce 
zůstávají. 
I zdánlivě obyčejný ži-
vot, v našem případě 
jednoho z nejstarších 
obyvatel Malé Strany, 
má svůj nezastupitelný 
význam.
Bohu díky za něj.

Květen 2012

Vážená redakce,
velice rád čtu vaše novi-
ny. Občas pošlu i nějaký 
příspěvek. Bohužel tento, 
který posílám, je pro mne 
velice smutný. 
Tuto sochu sv. Václava ně-
kdo poničil. Nikdy, co si 
pamatuji, a to bydlím na 

Malé Straně 45 let, se něco 
podobného nestalo. 
Příště pošlu jiné, veselejší 
foto. Doufám, že některou 
z těchto bohužel smutných 
fotek zveřejníte ve svých 
novinách. 

 Přeji hezký den 
J. Hartmann

Kdo poničil Václava?

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

z

Dopis

Skupinová fotografie nového 
mužstva Kampa Clubu, který 
byl založen nadšenými mla-
dými sportovci na Kampě.  

na jsou na fotce nečitelná. 
Přihlásí se příbuzní či pamět-
níci do redakce Malostran-
ských novin? Děkujeme.

Zleva stojící J. Herzinger, 
pan Zavázal, Otto Vopička 
(jednatel klubu), klečící J. 
Langhammer. Další dvě jmé-

Své odpovědi posílejte na adresu 
redakce @ malostranskenoviny.eu

Hokejový zápas na Vltavě dne 14. 1. 1934

Poznáte, kdo je 
na fotografii?
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Malostranská beseda cerven
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

ČERVEN

K

Restaurace 
pivnice 

kavárna
Nechte se zlákat skvělou gas-
tronomií, kde hlavní roli hraje 
česká kuchyně, vynikající tanko-
vé pivo, kávové speciality, milá 
obsluha a příjemné ceny. To vše 

v režii Pilsner Urquell Original 
Restaurant. Přijďte s přáteli 
ochutnat některou znovuobje-
venou pochoutku, jakou je na-
příklad skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně 
až po sklenku na dobrou noc

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Snídaňový komplet
Čerstvé pečivo, croissant, 

dort dle denní nabídky  
a vlastního výběru nebo 
jablkový závin, máslo, 
 med nebo džem, káva 
nebo kakao nebo čaj.

Vařené libové 
hovězí žebro s kré-
movou houbovou 

omáčkou a housko-
vými knedlíky.

Vynikající talián 
ohřívaný  ve vý-
varu s hořčičnou 

omáčkou,
šalotkou a křenem

74 Kč 139 Kč 69 Kč
Denně polední menu: 3-chodové za 120 Kč

VideokaVárna Trick-barT barGalerie
Autorské výstavy výtvarníků 
střední generace v jedinečné 
atmosféře nového podkroví 
Besedy. Dopr. akce.

Špičkově vybavený projekční 
sál je tu jen pro Vás. Zázemí 
pro Vaše filmová díla i první 
pokusy. Veškeré formáty.

Bude nám ctí nabídnout Vám 
k Vašemu filmovému koktejlu 
Váš oblíbený koktejl. Barové 
zázemí před a po projekci. 

Výběr z programu

Začátky vždy ve 20.30 h, 
není-li uvedeno jinak
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Výstava - Do 6. června - KOSTÝMY Z OPER             
A. DVOŘÁKA - České muzeum hudby, Karmelitská 2 
- Ke 170. výročí narození skladatele, vystaveny osobní 
předměty Dvořáka. Výstava doplněna o kostýmy z oper 
Čert a Káča, Jakobín... Více: www.nm.cz

Kabaret - 14., 19., 26. a 28. 6. od 22 h - BLONĎA-
TÁ BESTIE II - Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Malá 
Strana - Blonďatá bestie vrací úder. Politicko - satirický 
kabaret, každé představení nová aktualizace. 
Více: www.baracnickarychta.cz

Divadlo - So 16. 6. v 19 h - BLAŽENKA - Divadlo Kam-
pa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Pohybově hudební 
představení o poctivém hledání ženské síly v režii Ivety 
Duškové. Představení z repertoáru Divadla Cylindr. 
Více: www.divadlokampa.cz

Slunovrat - St  20. 6. od 15 do 01 h - OSLAVA SLU-
NOVRATU NA LODI TAJEMSTVÍ - Pořádá Diva-
dlo Kampa, Nosticova 2a - Společná plavba k soutoku              
s Berounkou. Na lodi akce dětem, divadlo, hudba. 
Více: www.divadlokampa.cz

Koncert  - Pá 22. 6. v 18 h - RADEK TOMÁŠEK - 
KC KAMPA, U Sovových mlýnů 3 - Zpěvák a kytarista 
Radek Tomášek (dříve Rangers) zahraje a také povyprá-
ví. Muž malé postavy a velkého srdce. 
Více: www.kckampa.eu

Výstava - Do 24. 6. - OÁZA NA KAMPĚ - KC KAMPA, 
U Sovových mlýnů 3 - Prodejní výstava obrazů, keramiky 
a fotografií klientů Studia Oáza na podporu jejich aktivit. 
Obrazy za 500 Kč, keramika od 30 Kč. 
Více: www.kckampa.eu

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
výběr toho nejlepšího červen 2012 A studiO Rubín, 

MAlOstRAnské náM. 9 
tel.: 257 221 158

ČERVEN

LETNÍ TROJÁK 
HOUSE OF LOVE  
15. 6. v 17, 19 a 21 h

TIP MĚSÍCE
● 10. 6. 19:30 Kiler - Luboš je herec a má honičku se zkouše-
ním a natáčením. Taky musí zabíjet a zachránit českou kulturu… 
Inscenace Jiřího Pokorného je plná černého humoru. 
● 15. 6. 17:00; 19:00 a 21:00 Letní troják HOUSE OF 
LOVE!!! - Vítězný návrat doby řetízků přes rolák a patřičně sla-
děný hudební doprovod 90. let ke stylovým choreografiím.
● 28. 6. 19:30 Med - Historie erotického snu. Pochopíte, že 
není dívka na jednu noc, ale na jeden večer. Pochopíte, proč se jí 
má říkat Večernice. A pochopíte, proč se jí máte ten večer zbavit.
RUBÍN PROGRAM ČERVEN: 1. 6. 19:00 a 21:00 Federer - Na-
dal ● 6. 6. 19:30 Your way is… ● 10. 6. 19:30 Kiler ● 11. 6. 19:30 
Kauza Médeia ● 13. 6. 19:30 Fotbal. Má láska DERNIÉRA ●        
15. 6. 17:00 HOUSE OF LOVE: Příběh Discokrále ● 15. 6. 19:00 
HOUSE OF LOVE: Between / Zrození ● 15. 6. 21:00 HOUSE OF 
LOVE: Návrat hezkých hochů ● 19. 6. 19:30 Deadalos aneb po-
divuhodný let ● 23. 6. 19:30 Svatá země HOST ● 24. 6. 19:30 
Federer - Nadal ● 28. 6. 19:30 Med ● 30. 6. 19:30 Kauza Salome

Foto: Patrik Borecký

Koncert - St 6. 6. ve 20 h - ŠANSONOVÝ VEČER - 
Klub Šatlava, Saská 2 -  Večer Františka Tomáška (akor-
deon, zpěv) a Viktorky Dědečkové (zpěv). Repertoár: E. 
Piaf, J. Brel, Ch. Aznavour, V. Olmerová a mnoho dalších. 
Program Šatlavy na Facebooku.

Přihlašte svou ratolest na 
hasičský příměstský tábor

Otev

1.-9. 6. Fringe festival Praha 2012
10., 17. a 24. 6. Taneční odpo-
ledne pro starší a pokročilé - zač. 
15.00 h
13. st. 7 pádů Honzy Dědka: M. 
Suchánek, MUDr. L. Zámečník    
a N. Moravcová
14. čt. Milo + Jan Lacina                
a Kočká v láhvi
17. ne. Věra Nerušilová &           
N I G U N
18. po. Ivan Hlas Trio
19. út. 5P Luboše Pospíšila
20. st. Jananas (na dlouho 
poslední koncert v Praze!)
21. čt. Originální Pražský       
Synkopický Orchestr
28. čt. Trio Prokop – Andršt – 
Hrubý
29. pá. Eliška Ptáčková – křest 
CD! ena zahrádka v podloubí!

oncert tria lídra kapely Framus Michala Prokopa, 
nadžánrového kytaristy Luboše Andršta a všestran-
ného houslisty Jana Hrubého. Pro všechny, kteří                  

o hudbě něco vědí, je přichystaný skvělý muzikantský záži-
tek. Soubor vznikl v roce 1987 a k jeho zvuku a stylu přispěli 
všichni členové stejným dílem. Písničkový základ je rozšířen 
Andrštovými zkušenostmi s blues a jazzrockem i osobitou 
hrou Hrubého na elektrifikované housle. Kapela hraje v dob-
ré formě, koncert má příjemnou civilní atmosféru i zvuk a je 
z něho cítit radost z bezstarostného muzicírování bez exhibi-
ce. Fanoušek si může říci, že vše je tak, jak má být.

Náš 
TIP

MICHAL PROKOP 
S KAPELOU FRAMUS 

TO ROZJEDOU V BESEDĚ
28. června, 20. 30 h, Malostranská beseda

Jarmark - Út  5. 6. od 14 h - TRADIČNÍ JARMARK 
VE VLAŠSKÉ - Domov sociálních služeb Vlašská, Vlaš-
ská 25 -  Prodej výrobků ze středisek DSSV. Hrají LuŠtěLa 
a Harmonie. Občerstvení zajistí kavárna Taussig a střediska 
Vlašská a Doubravčany. Více: www.dssv-vlasska.cz
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Zveme vás na 
zahrádku v podloubí!

4. Návštěva hasičské stani-
ce HZS
5. Akce se Sborem dobro-
volných hasičů Praha 1 
6. Den u Sboru dobrovol-
ných hasičů Radotín
7. Akce ve spolupráci               
s Městskou policií Praha           
a PČR Praha
8. Základní zdravotnický 
výcvik
9. Doplňkové programy        
v nepříznivém počasí (ná-
vštěva technického muzea, 
lezecká stěna, návštěva          
u Hradní stráže atd.)

Místo konání: Praha 1, 
Loretánská ulice 8. 
Termín: 16. - 29. 7. (dva 
turnusy). Denně od 9 do 18 
až 19 hodin.
Stravování: V jídelně 
Hradní stráže (oběd, pití  
a odpolední svačina). Plat-
ba za dítě a den 150 Kč.
Pro děti od 8 do 14 let

Sbor dobrovolných hasičů 
Praha 1 za podpory Měst-
ské části Praha 1 a Nadace 
Pražské děti pořádá Dět-
ský příměstský tábor. 
Děti čeká zajímavý program: 
1. Základní hasičský výcvik
2. Základy přežití v krizo-
vých situacích 
3. Sportovní den se zná-
mým sportovcem 

Přihlášky ke stažení na 
www.hasicipraha1.cz. 
Nebo volejte: 604 231 691. 
Uzávěrka přihlášek 
15. června.



11 Zabava

Operní pěvkyně, okultistka
Ema Destinnová

Slavné ženy Malé Strany

E ma Destinnová, 
celým jménem Emílie 
Pavlína Věnceslava 

Kittlová, byla světoznámá 
operní pěvkyně. Zajímala se 
o okultismus. Ve 20. letech 
byla odmítnuta v ND, ještě 
téhož roku úspěšně odstar-

tovala kariéru v Berlíně. 
Brzy získala angažmá v New 
Yorku, zpívala po boku např. 
Enrica Carusa. 1908-1914 
bydlela na Malostranském 
náměstí. Jejím manželem  
(o 20 let mladším) byl letec 
Josef Halsbach.

inzerce
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Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XX.
MINULE: Pan Rybář (Hastrman) nabízí profe-
sorovi Mühlwenzelovi své drahokamy...

jan neruda 
(1834- 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

P osadil se pak a opřel 
bradu o knoflík hole.
Pan profesor se zadí-

val do kamínků. Pak vyndal 
jeden temný, vážil v ruce  
a prohlížel proti světlu. 
„To je moldavit,“ pravil.
„Jak?“

„Moldavit.“
„Ďjó, moldavit,“ hvízdnul 
pan Rybář. Na tváři jeho bylo 
tak trochu vidět, že slovo to 
slyší po prvé v životě.
„Ten by se hodil pro naši 
gymnazijní sbírku, jsou už 
řídky. Moh byste nám jej 
prodat.“ „To by se vidělo. - 
Co tak asi -“ 

Pan Rybář nutně 
potřebuje peníz, a tak 
doufá, že moldavit...

Více zvíte příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

J. Neruda: Hastrman, XX.
MINULE:
sorovi Mühlwenzelovi své drahokamy...

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města (to je tam, 
co je orloj a pan Hus).
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Sudoku pro  
nenáročné

Pro líné Ještě línější
NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci má být šest.
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3
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2 1

Otázka: Víte, kde je na Malé 
Straně dům s jelenem, u něhož 
klečí muž v helmě? 
Nápověda: Jelen má mezi 
parožím kříž a muž je lovec, který 
se jmenuje Hubert.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Posílejte nám své úkoly ostatním čtenářům!  
Když uvidíte nejaké zajímavé místo, šup sem  
s ním. redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Dům s reliéfem se zázračnou 
Pannou Marií Chlumeckou je na ad-
rese: Míšeňská 6, Malá Strana, U zlatého 
beránka. Správně: Martin Cibulka

STAROMĚSTSKÉ NOVINY 
jsou zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo  
v Kafírně U sv. Omara.

www.staromestskenoviny.eu

Posílejte nám fotky svých prababiček
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Moldavit

Co nového 
za vodou[ [

Josef
Halsbach 

manžel

Enrico
Caruso

pěvec

Dinh 
Gilly

pěvec, druhBOŽSKÁ EMA žila v letech 1878 - 1930.

45
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555.  So-
kol, Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 
11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 
5. Stará prádelna, Říční 9. Café - Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie 
Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akad-
emie věd, Národní 3, recepce, tel: 221 403 111. Café Lounge, Plaská 
8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845. 
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19. 
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. 

KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27. 
Divadlo Na Prádle, Besední 3,  tel.: 257 320 421.  České muzeum hudby, 
Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121. Vinotéka Déjà 
vu, Maltézské náměstí 8. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.: 257 534 015.  Ate-
lier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré studny, Tržiště 3, tel.: 257 530 582. 
U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605 294 595. Hospoda U Černého vola, 
Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. 
U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747. Hospoda Koza nostra, Újezd 
8 (na rohu).  Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, 
Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Antikvariát U Pražského Jezulátka, 
Karmelitská 16. Cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace 
Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. Chamber´s Café, Thunovská 
12. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3. 
Restaurace Profesní dvůr, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, 
Míšeňská 12.

Chcete se také stát odběrním místem? 
Zavolejte hned tel. číslo: 777- 556- 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je 
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

odběrních míst
Malostranských novin

MALOSTRANSKÁ BESEDA, 
Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 6 / červen 2012 / IV. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Jorge Pěkný, 
Helena Šulcová, Martin Cibulka. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK 
ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu, telefon redakce: 
775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2. 
Tiskne: EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

 

www.malostranskenoviny.eu

Speciální nabídka

Náklad 10 tisíc 
měsíčně, 

46 Odběrních místVolejte 
Monice 

777 556 578

Inzerát vám vyrobíme ZDARMA
Vida! To zní dobře! Inzerát, který si vyberete, 
vám náš grafik - šikula vytvoří úplně zadarmo. 

A nejen to: Pomůžeme vám i s reklamní strategií 
(co vypíchnout, slogan, téma).

Dost bylo drahých grafických studií! Dost bylo 
reklamních agentur, které se tváří, že vědí něco, 

co vy ne! U nás to máte natošup na  přímé lince 
vy - náš grafik - šikula, který udělá, co mu řeknete.

Inzerát u nás máte navíc s patinou starých 
dobrých časů, kdy se ještě lidé zdravili.

1.

2.

3.

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

Tel.: 608 421 568
www.pujcka-kazdemu.cz

Volejte:

PŮJČKY

12 letTLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. 
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz



Příští číslo vyjde
1. července

Volejte pana Martina Cibulku 777 122 009. 
Čtěte též v Kavárně Vladimíra Menšíka 

(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

Seženete i v Brně

Modré okénko 
dnes získává...

Zvířata 
Malé Strany

Posílejte podobné fotky! 
redakce@malostranskenoviny.eu

ZDENĚK KUBÍČEK (65)
pracant a hodný člověk

Za to, že se  
s malým Petrem 
Perlíkem (9)
vzorně stará 
o dětské hřiště 
u KC Kampa.

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si za- 
slouží Modré okénko? Napište na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu.
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KROPENATÝ KAPR
Pozdrav z Valdštejnské 
zahrady zasílá Jarmila 

Kostkanová, Akademie věd

Proč čtu

„Vždy se rád dozvím, co je 
na Malé Straně nového.“
Hameed Aufy, zlatník 

z Bagdádu žijící v Brně
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Maurové z Nerudovy ulice
Morzinský palác, Nerudova 5 / 256

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. 
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

Strašidla 
a legendyM

MAUR si kolemjdoucího opilce potměšile měřil, když v tom...V DOMĚ sídlí rumunská ambasáda.

inzerce

aurové podpírající 
balkón Morzinské-
ho paláce prý v noci 

ožívají, toulají se po oko-
lí, přičemž mají spadeno 
zvláště na opilce.
Podobná pověst se vzta-
huje k situaci, kdy se opi-
lec vrací domů z hospody 
a posmívá se Maurům 
kvůli barvě jejich pleti. 
Tehdy prý musí nést až do 
rána stejnou tíhu jako oni.
Sochy dvou Maurů jsou 
dílem Maxmiliána Bro-
koffa.

inzerce

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 26 Kč
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

NOVINKA
Zveme vás 
o víkendu 
16. a 17. června 
na Řízkové hody! 
Těšte se na 
klasické 
i méně známé 
varianty řízků. 

Úspěšný politicko - satirický kabaret nově na Baráčnické rychtě.  
Každé představení aktualizace premiéry.

14., 19., 26. a 28. června od 22 hodinPŘIJĎTE


